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W OZJEWJENJ A
njedźelu, 17. oktobra 2021
Wusyłanje Božeje mšě
Serbskorěčnu Božu mšu móža wěriwi tutu njedźelu, 17. oktobra, znowa jako livestream
w interneće sćěhować. Wona přenjese so w 9 hodź. z Chróšćanskeje cyrkwje. Link na
nju je pod www.posol.de a na wosadnej stronje podaty.

Swjata spowědź w Róžeńće
Přiležnosć, sakrament swjateje spowědźe do swjedźenja Wšěch swjatych w Róžeńće
přijeć, je sobotu, 23. oktobra, wot 17 do 18 hodź. Spowědnicy budu fararjo Michał Anders, Šćěpan Delan a Gabriš Nawka. Dalšej składnosći budźetej wutoru, 26. oktobra, a
sobotu, 30. oktobra. Spowědnicy a časy so hišće wozjewja.

Mandźelski seminar
Seminar k přihotej na sakrament mandźelstwa wotměje so pjatk a sobotu, 5. a 6. nowembra, w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. Přizjewjenja přijimuja so hač
do srjedy, 27. oktobra, online. Link je pod www.posol.de wozjewjeny.

Modlenje w Róžeńće
Na modlersku hodźinu před wustajenym Najswjećišim su wěriwi sobotu, 23. oktobra,
we 18 hodź. do Róžeńčanskeje hnadowneje cyrkwje přeprošeni. Paćerje budu so serbsce a němsce spěwać.

Pomocna akcija za Pólsku
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. chce ze swojej akciju „Łužica pomha“ lětsa znowa diecezanski zwjazk Carity w pólskim Ełku podpěrać. Tam wjesela so nade wšěm, štož
w swójbje trjebaš. Direktor tamnišeje diecezanskeje Carity, prelat dr. Dariusz Kruczyński, rjekny, zo su z tym drasta, črije, hygieniske artikle a kosmetika za žony a dźěći
měnjene, ale tež płokanski próšk, kuchinske graty, pampersy za dźěći runje tak kaž
za dorosćenych. Wotedać móža so dary – po móžnosći w měchach – na sćěhowacych
dnjach pola Špitankec w Zejicach, Kamjenska dróha 10: pjatk, 29. oktobra, wot 15 do
18 hodź., sobotu, 30. oktobra, wot 9 do 12 hodź., štwórtk, 4. nowembra, wot 15 do
18 hodź. kaž tež pjatk, 5. nowembra, wot 15 do 18 hodź.
Pjenježne dary móža so na konto towarstwa přepokazać: Cyrill-Methodius-Verein
e.V., IBAN DE 65 750 90 300 000 828 23 66, hesło: „Pólska“. Štóž sej darowansku
kwitowanku přeje, měł swoju adresu podać.

Prěnjowoprawjenske dźěći přeprošene
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitke dźěći, kotrež so na prěnje swjate woprawjenje přihotuja, na zhromadny dźeń srjedu, 17. nowembra, wot 9.00 do 15.00 hodź.
do Njebjelčic. Započatk je z Božej mšu w cyrkwi. Zajimcy njech so prošu hač do wutory,
2. nowembra, online přizjewja. Link je pod www.posol.de podaty. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk we wysokosći štyrjoch eurow.
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Bosćanowa wustajeńca w Kamjencu přistupna
Wustajeńca wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je hišće hač
do njedźele, 7. nowembra, w Kamjenskim sakralnym muzeju cyrkwje swjateje Hany
přistupna. Boži dom je wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 18 hodź. kaž tež sobotu a njedźelu wot 11 do 16 hodź. wotewrjeny.

Wobrazowe eksercicije
Na wobrazowe eksercicije we wšědnym žiwjenju pod hesłom „Skedźbnje do adwenta“
přeprošuje medijowa pedagogowka a duchowna přewodźerka Angelika Kamlage. Wosebitosć je, zo wobdźělnicy při tym sami fotografuja. W pjeć zhromadnych zetkanjach
jónu wob tydźeń online přez platformu Zoom sej wobdźělnicy wzajomnje jedyn wobraz
předstaja a so wo tym wuměnja. Zdobom dóstanu tam tematiske impulsy, duchowne
nastorki k fotografowanju a feedback k swojim dźěłam. W času mjez zetkanjemi woni
swoje nastate wobrazy samostatnje wobdźěłaja. Wuměnjenje na wobdźělenju je, zo
maja wobdźělnicy swójsku kameru a přistup na Zoom. Přinošk na wosobu wučinja za
wšitke pjeć wječorkow 50 eurow.
Zetkanja prěnjeho kursa su stajnje póndźelu, a to 25. oktobra kaž tež 1., 8., 15. a
22. nowembra. Dalša skupina zetka so stajnje wutoru, a to 26. oktobra kaž tež 2., 9.,
16. a 23. nowembra. Městna na skupinu su na wosom wosobow wobmjezowane. Link
z nadrobnymi informacijemi je pod www.posol.de podaty.
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